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2- BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO
La Brazilaj esperantistoj rajtas sin nomi labo

remaj ; grava kaj nediskutebla fakto pruvas, ke ili 
lerte Klopodis propagandi nian lingvon kaj ke ilia 
penado ne restis vana kaj senefika; kontraŭe, ĝi 
jam aperigis siajn unuajn fruktojn kaj promesas 
ankoraŭ pli riĉajn rikoltojn Tiu fakto estis la sukces- l 
plena efektiviĝo de 1’ 2a Brazila Kongreso de Espe
ranto.

Dum kelkaj tagoj, kunvenintaj .en la bela ĉef
urbo de 1’Stato S.a Paŭlo multe da brazilaj geespe
rantistoj, okazis festoj, ekskursoj kaj kunsidoj, ne
forgeseblaj pro la ĝojo kaj entuziasmo, kiuj regis 
ilin kaj pri kiuj la partoprenintoj konservos agra
blajn, nepereigajn impresojn.

La ĉefaj konsekvencoj de tiu Kongreso estis aten
tigi pri esperanto la ŝtatan kaj urban estrarojn kaj 
gazetaron, ĉiam favore al nia afero. Tial, la kon
gresanoj de Rio de Janeiro, Nikteroi, Petropolis kaj 
urboj proksimaj, havis, por forveturi S.3 Paŭlo’n, 
specialajn vagonojn ĉe nia Centra Fervojo; la Minis
tro de Tindustrio kaj Publikaj Laboroj permesis, ke 
la oficiala korespondado de Tkongreso estu senpaga, 
kaj tio faciligis la dissendadon de telegramoj al la es
perantistoj de Tĉefaj brazilaj urboj. Tiuj telegramoj, 
tiuj resumis la laborojn kaj festojn de Tantaŭtago, 

estas publikigitaj en la lokaj ĵurnaloj.
La kongresaj festoj okazis laŭ la progamo orga

nizita de TKomitato konsistanta el Doj João Kea- 
ing, Haroldo Amaral kaj Ramiro Garcia, de 1’ 16a 
ĝis la 19a dejanuaro.

Prepara kunsido—La prepara kunsido okasis la 
16 an, je la 2a vespere, en la ĉefa salono de la Reda
kcio de T grava ĉiutaga gazeto «Correio Paulistano». 
Dr. Keating, kiel prezidanto de TOrganiza Komitato, 
malfermis la kunvenon. Laŭ propono de Sro. Hernani 
Mendes, oni aklame elektis la jenan estraron :

Prezidanto Dro Alberto Couto Fernandes.
Ia Vicprezidanto Dro Joaquim T. Assumpção Ju

nior.
2a Vicprezid. Sro Lauriano das Trinas. 
3a Vicprezid. D10 Tobias Rabello Leite.
Ia Sekretario João Baptista Mello Souza.
2a Sekretario Honorio Leal.
3a Sekretario K0 João Duarte da Silveira.
D° Alberto Couto Fernandes dankis la Kongreson 

pro sia elekto kaj je nomo de la aliaj estraranoj. 
Poste li sciigis la ĉeestantaron pri la programo de 
T festoj, kaj invitis ĉiujn al la Solena malferma 
kunsido, okazonta nokte en salono de T «Club Inter
naciona!». Je la 8a, tiu salono, unu el la plej luksaj el 

ĉiuj de S. Paulo, belege ornamita, jam estis plena 
je gesinjoroj el la plej klera eminentularo de tiu 
ĉefurbo, kiam eniris la gekongresanoj kim du belaj 
standardoj portitaj de Sr° Duarte Silveira kaj Dr° 
Garcia de Souza. Tiam la bonega bando de muziko 
de T stata polico ludis la himnon «Espero» de Me- 
nil orkestrigi tan de T tama muzikverkisto Francisco1 
Braga, kiun ĉiuj aŭdis stare.•

Prezidis la kunsidon Dr° Tiburtino Pestana kiel 
riprezentanto de T Sekretario de T Internaj Aferoj 
de TStato; ĉeestis ankaŭ ĝin riprezentantoj de TMi- 
nistroj de Tindustrio, Financoj kaj Militaj Aferoj de 
TRespubliko, delegitoj de preskaŭ ĉiuj brazilaj klu
boj esperantistaj kaj de T ĉefaj gazetoj de Sa Paulo, 
Rio kaj Campinas.

Malfermita la kunveno salutis la Kongreson 
Sr° Mello Souza, delegito de Brazila Ligo Esperan
tista; Laŭriano Trinas, de Brazila Klubo «Espe
ranto»; Plinio Fernandes Silva de T«Espero Kato
lika» de S. Paulo; Frino Avany Baggi Araujo, de 
T «Brazila Espero» de Campinas; Mever Feldman, 
de T «Laboristara Klubo» de Rio; Koi.0 João Duarte 
da Silveira.^ de T«Petropolisa Klubo»; Sr° Honorio 
Leal, de «Nikteroja Klubo»; Sr°. Hernani Mendes, de 
T«Grupo Verda Stelo»; Dr°. Couto Fernandes, de 
T «Klubo de Aracajŭ», kaj Dr°. J. Keating, de T«Suda 
Stelaro» de Campinas.

Laŭ propono de Sr°. Lauriano das Trinas, kiu 
estis aplaŭde kaj entuziasme aprobita, oni decidis 
sendi telegramon salutantan nian karan Majstron 
l)r° Zamenhof. La kongresanoj ankaŭ esprimis sian 
dankon al Dr°. Backheuser, kiu riprezentis la bra
zilajn esperantistojn ĉe T 4a Internacia Kongreso.

Sekve Sr°. Deputato Medeiros e Albuquerque, 
klera verkisto kaj poeto, faris dum unu horo bele
gan paroladon, kiun, pro manko cla spaco ni ne po
vas publikigi tie ĉi. Poste komenciĝis la koncerto, 
laŭ la jena programo :

1. a—Saint-Saens— “Ave Mario”, kantata duvoche, de Fraulino
Guiomar Beltrão kaj D-ro Antonio Carlos Beltrão.

2. a—Homero Sá Barreto — “Elegio”, ludata sur violono de
S-ro Orlando Frederico.

3. a—Carlos Gomes—Lo Schiavo—«Oh ciei di Parahyba», kan
tata de Fraulino Guiomar Beltrão.

4. a—Beriot—“7a Koncerto” sur violono kaj fortepiano, lu
data de Sinjoroj Orlando Frederico kaj Ernani 
Braga.

o.a a)—Massenet—«Penso de Autuno».
b)—A. Nepomuceno—«Xacara», kantata de D-ro Antonio 

Beltrão.
G.a—F. Menil — «La Kanto de l’cigno, kantata de Fraulino 

Guiomar Beltrão.
Akompanantoj—Sinjoroj Ernani Braga kaj Homero Sá 

Barreto.
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Ekskurso al Ipiranga — La 17an matene la ge
kongresanoj vizitis la faman Monumenton «Ipi
ranga» en la ĉirkaŭaĵo de Sa Paŭlo. La riĉa muzeo 
kaj la bela ĝardeno, kiu ĉirkaŭas la palacon, tree
ge interesigis la gevizitantojn, kiujn multe ĝojigis 
ankaŭ tiu agrabla promenado tra la ĉarma S. Pabla 
ĉefurbo.

Festo en Campinas.— Tiun saman tagon, je la 
4a, la geesperantistoj forveturis en speciala vagono 
de Ffervojo «Ingleza» ĝis Campinas. En tiu ĉi urbo, 
la dua de 1’Stato pro sia grandeco kaj progresemeco, 
niaj samideanoj, direktitaj de Tsenlaca Keating, 
preparis mirindan feston. Okaze de Falveno de la 
gevojaĝantoj, plimalpli 3000 personoj plenigis la vas
tegan stacidomon fervojan. Oni ĝoje kriadis «Vivu 
Esperanto» ’. Muzikistaro ludis esperantistan himnon, 
kaj tio pligrandigis la entuziasmon.

Sekve specialaj tramvojoj kunportis ĉiujn alve
nintojn al kelkaj el la plej luksaj hoteloj de Furbo.

Nokte efektiviĝis la plej bela el la kongresaj fes
toj en la salonoj de Fgrava «Club Campineiro». Fa
riĝas nenecese raporti pri la grandega sukceso, sufi
ĉas sciigi, ke tiu festo estis organizita de Fmalnova 
«Suda Stelaro» kaj de Fagema virina grupo “Brazila 
Espero” kaj oni jam diris ĉion.

41

Jen la programo obeita :
%

UNUA PARTO

2.

4.— IP...

5.

1 — Ad. Schafer — ANTAŬEN — Ĥoro kun forte piano 
kantata de 26 fraulir oj.

Tleine—KUSHAS SOMERO—poezio eldiratade fraulino 
Maria Antoninta Guimarães.

3.—Massenet—MELODIA—kun forte-piano kaj violon
celo ludata de fraulino Julia Moreira Dias kaj 
sinjoro Luiz Monteiro.

LA PUPO—monologo eldirata de fraulino Cybele 
de Barros.

Quirino de Oli vcira - KANTO DE L'EKZILO 
(poezio de G. Dias) kantata de fraulino Lucilia 
de Almeida.

G— Edmond ifri vat—AŬTUNA VESPERO — poezio 
eldirata de fraulino Emilia Braga.

Carlos Guimarães—SCHERZO 2.° 
sinjorino Chuta Moreira Dias.

8,—Cart—UMA HORA DE ESPERANTO — (traduko), 
malgranda konferenca komedieto ludata de frau
linoj Alice Gérin, Engracinha Guimarães Icaj Ida 
Nickelsen.

ludata de

*

BRAZILA ESPERO

10.

Valso 
dediĉinta al la virina grupo “Brazila Espero” lu
data de orkestro.

Ronsard—LA ROZO—poezio tradukita de snr. Balli- 
man, eldirata de fraulino Maria do Ĉarmo Cabral.

11. —Nlendelsolm
poezio de H. Kruper kantata de sinjoro Mario 
Mendes.

12. —PREĜHO SUB LA VERDA STANDARDO—
rata de sinjoro José Juliano Vazolini.

13. —Sam-Ideano — CARTÕES POSTAES — komedieto
de propagando esperantista en portugala lingvo.

KANTO DE LTRI NTEMPO—kun

poezio eldi-

Alberto Tavares, medico.. 
Mariquinhas, sua mulher. . 
Suzana, filha dos Tavares.. 
Cecilia, » » » ..
Daisy (ingleza).....................
Margarich (Hungara).........
Josefa, creada.......................
Dick, irmão de Daisy........

Zamenhof—LA ESPERO—himno Esperantista- 
kantata de la virina grupo “Brazila Espero”.

DISTRIBUIÇÃO

Sam-Ide ano
D. Paulina Vignoli
D. Julia Moreira Dias
D. Zilda Egydio
D. Virginia Niebler
D. Jacy de Barros
D. Dulce Machado
José Juliano Vanzolini

14.—I.

TRIA IPARTO

15.—Malgranda familia balo.

poŝt- 
certi- 
espe-

La sekvantan matenon post ĝojigaj ekskursoj 
tra la urbo kaj post gaja matenmanĝo eu la esperan
tista hotelo «Oeste», oni ree forveturis Sa Paulovi.

I iun saman nokton multe da kongresanoj ĉees
tis belan cinematografan kunsido, al kiu ili estis 
invititaj de F estroj de la fama amuzejo «Progre- 
dior». Pluvego neebligis, ke multaj el tiuj, kiuj ĝus
tigis en la Hotelo Roma, kiu staras malproksime de 
F urbacentro, ĉeestis ankaŭ ĝin. Tial, eĉ en la 
hotelo estas tuj aranĝita tre interesa koncerto en 
kiu partroprenis per kantoj, muzikludoj aŭ dekla
moj la jenaj geesperantistoj : Fraŭlinoj Guiomar 
Beltrão kaj Yranv Baggi de Araujo kaj Sinjoroj An
tonio Beltrão, Emani Braga, Quirino de Oliveira, 
Orlando Frederico, Estorgio Wanderley, João Sil
veira, Hernani Mendes kaj Couto Fernandes. Ili 
estas tre aplaŭditaj de neesperantistaj gastoj.

La ekspozicio—Dum la Kongreso estis videbla, 
en salono de «Correio Paulistano» ekspozicio de es
perantanoj. Tie troviĝis, en granda amaso, ĉiuspecaj 
verkajoj, broŝuroj, gazetoj, revuoj, muzikoj, 
kartoj, k. t. p. Multaj personoj ĝin vizitis, 
ĝinte tiamaniere pri la mirinda progresado de 
ranto.

Kunsido en Galeria Crystal. Lasta festo 
19an okazis alia kunsido, tiafoje en granda Salono de 
«Galeria Crystal» Je F tagmezo alvenintaj multaj ge 
kongresanoj, Dro. Couto Fernandes malfermis la 
kunsidon. La Ia Skretario sekve legis la proto
kolon de F antaŭa kunsido, kiun pni aprobis; te
legramojn de multaj samideanoj el kelkaj brazi
laj urboj; kaj longan kaj tre detalan raporton sen
ditan de Dro. Everardo Backheuser, unu el la ripre
zentantoj de Brazilujo en la 4a Universala Kongreso 
de Dresdeno.

Sekve oni diskutadis kaj la Kongreso aprobis 
la jenajn projektojn : Projekto P:

«Art0 Ia—La 2a Brazila Kongreso de Esperanto, 
opiniante, ke evolucio estas ĉiam necesa en espe
ranto, decidas atendi la agadon kaj promesojn de 
Akademio kaj Lingva Komitato, petante ke ili am
baŭ pene solvi la ĝeneralan deziron de F esperan
tistaro.

Art0 2a

Lii

Ĝi decidas daŭrigi propagandi esperan
ton trankvile senatenti la konkurantojn.

Projeko 2a pri elekto de Konsuloj esperantistaj 
en la ĉefaj brazilaj urboj.

—Projekto Ĵa pri reformoj en la regularo de Bra
zila Ligo Esperantista.

—Projekto 4*  pri la eniro de kvin brazilaj espe
rantistoj en la Lingvan Komitaton.
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Projekto 5a pri tio, ke la Brazila Esperantistaro 
devas danki lian Ministran a Moston t)ro. Miguel 
Calmon, kaj la Direktoron de FĜenerala Ofuejo de Sta
tistiko pro la enkonduko de esperanto, kune kun la 
portugala kaj franca lingvoj en statistikan verkon 
pri Brazilujo.

— Projekto (P Aprobinte tiun projekton, la Kon
greso elektis aklame novan estraron de Brazila Ligo 
Esperantista.

—Projekto 7A pri tio, ke B. L. E. devas gratuli 
Brojn João Keating. Tobias Rabello kaj Mario Moura 
pro apero de iliaj verkoj.

—Projekto 8a. Aprobinte tiun projekton la Kon
greso elmontras sian entuziasman dankon al la Or
ganiza Komitato, konsistanta el Broj João Keating. 
Haroldo Amaral kaj Ramiro Garcia pro gia grandega 
laborado dank' al kiu la 2a Brazila Kongreso trafis 
neatenditan sukceson.

—Projekto !P pri sendo de lelero al Bro. Rev- 
naldo Geyer, tre lerta kaj klera eminentulo en afero 
de lingvo internacia, invitanta lin reeniri en la es
perantistaron .

—Proiekto 10a. La kongreso decidas, ko la 3*  
okazos en Petropolis.

Poste Bro. Couto Fernandes fermis la kunsidon i 
kay kelke da kongresanoj iris al Palaco danki la Pre
zidan tn de F Blato pro la helpo donita al la kongreso.

Nokte, je la 8 1|2 komenciĝis la lasta kongresa- 
festo, konsistonta el granda koncerto en la luksa sa
lono Steenwav. Tiu koncerto estas organizita de Sro e*  O
Gelasio Pimenta, kiu sukcesis aŭdigi la plej famajn 
muzikartistojn de S. Paŭlo, nome: Fraŭlino Guiomar 
Novaes, fidela inlerpretantino de 1' grandaj muzikes
troj, Antonieta Pasquale, Celina Branco, Sinjorinoj 
Alice Serva kaj Victoria Serva Pimenta, kaj Sinjo
roj Profesoro ChiafTareli kaj Cecil Best.

La ĥoro «Bonan Vesperon» de Carulli. estas 
kantata j de ’40 gesinjoroj, kiuj apartenas al fama 
«Orpheon Carlos Gumos».

Bum la koncerto Bro. Couto Fernandes dankis 
la kultan Staton de S. Paŭlo kaj precipe la gazeta
ron, kiu tiel gastame akceptis ia kongresanojn kaj 
fermis la kongreson. Estis ankaŭ disdonitaj la pre
mioj. kiujn Brazila Ligo donacis al la gajnintoj de 
F konkurso por la traduko de Frakonteto «A alma 
do sabiá». Pri liu konkurso ni raportas aliloke.

J. B. M. S.

Be nia karega Majstro ni jus ricevis la jenan 
poŝtkarton, per kiu li esprimas sian dankon al la 
Bua Brazila Kongreso de Esperanto, kiu sendis al 
li salutan telegramon :

Varsovio, 2 1 09.
Kara Sinjoro

Ne sciante bone la adreson de la aranĝintoj de 
la 2il Brazila Esperantista Kongreso, mi petas Vin, 
volu transdoni al ili mian koran dankon pri la saluto, 
kiun la kongreso sendis al mi.

Via
Zamenhof.

La Kruco Senombrigita
( verkis Aleksandro Herkulano )

Al Medeiros e Albuquerque 

Mi amas vin, ho kruco, kiu staras
Sur supraĵo pregeja 1 

Mi amas vin, vespere blankiĝantan
Apud cipres’ tombeja! 

Mi amas vin, inter bonodorfumoj
Kaj preĝoj sur Fakaro, 

Aŭ kiam vin en festa procesio 
Levas la kredularo. 

Mi amas ankaŭ vin, kruceg’ antikva, 
En la pastreja korto, 

Aŭ gvidantan mortintojn, sur la ĉerko, 
Al la loĝej’ de F morto. 

Mi amas vin, eĉ en ia valo, solan,
En malĝoja nigrigo,

Be krim’ anonc’ al kiu la ter’ ŝuldas
La polvon de F mortiĝo.

Sed iam mi plej amas 
Vin, kruco de F Sinjoro; 
Vespere vin trovante 
Ĉe F sunkusiĝa horo, 
En monta maldensejo 
Be 1’arbar’ ombrigita. 
Kiam la lum' mortanta 
Sin igas longigita, 

. Kaj lastaj sunradioj
Kun la lunbril’ konkuras, 
Kaj sian vesperhimnon 
La pinarbar’ murmuras,

Ituverava, la 7an / 12. / 08.a
Tradukis

Mario de Assis Moura

Al mia tre inda samideano 
D.ro Mario A. Moura.

. Ni demandas Naturon, kia estas la deveno de la 
raŭkiganta kaj timigebla resono de la tondroj, kiuj 
malproksime resonas, dum timinda ventego; kie 
malaperas lastaj ĝemadoj de Furagano, kiam faladas 
terura kaj minaca pluvego; kiu estas la muzikver
kisto de belsonaj kantoj de graciaj birdoj kantantaj 
en arbaroj; la murmuro de la venteto, kiu ĝojigas la 
ondoliniajn lekantojn de la herbejo;la tre belaj nuan
coj de floroj, kies bonodoraj florfolietoj instigas la 
plej fortajn spiritojn al profundaj meditoj; la gran
deco de la furiozaj oceanoj, de la nemezurebla spaco, 
de la neelpensebla tempo, de ĉio tio, kia estas la ne- 

j komprenebla deveno ? ?
Kaj, per voĉo de la tondro, per altaraj himnoj de 

melodiaj birdoj, per resonado de akvofalo en nigra 
kaverno, per delikata parfumo de la violetoj, per 
blindiganta brilo de la stelaro la Naturo nin respon
das;—Ĉio pova estas de tio ĉi la deveno—Bio.

J. T. Assumpção Junior.
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Kroniko
Stato de S. Paŭlo. — Kio ĉiam okazas post la 

internaciaj kongresoj de Esperanto, ankaŭ okazas, 
kompreneble en malgranda skalo, post la naciaj. La 
loĝantoj kaj la gazetaro de 1’kongresa urbo kaj tiuj 
de 1'proksimaj lokoj restas tre simpatiaj al nia afero. 
Tio ankaŭ efektiviĝis en S. Paŭlo kaj niaj amikoj 
ne perdas tian favoran okazon por la propagando.

Tiel, en la ĉefurbo Dro. Joaquim T. de Assum- 
pção malfermis kurson, en kiu jam enskribiĝis pli ol 
30 gelernantoj.—En Amparo fondigis grupo nomita 
«Ampara Esperanto Klubo» kaj Dro. João Keating 
faris paroladon en la Salono de la klubo «Oito 
de Setembro», plena de sinjorinoj kaj sinjoroj. 
Eble de lia parolado rezultos fondo de virina 
grupo. Tiu nelacigebla propagandisto poste faros 
paroladon en Jundiahv kaj en Piracicaba.—Sr°. Her
nani Mendes malfermis kurson en São José dos 
Campos, kie li esperas baldaŭ fondi grupon. En loka 
ĵurnalo aperis artikolo pri lingvo internacia kaj es
peranto. Promenante ĝis urbo Jacarehy, li sukcesis 
interesigi pri nia afero la direktoron de Ttre konata 
gimnazio «Nogueira da Gama», kiu promesis ellerni 
esperanton por ĝin instrui al la lernantoj de tiu edu
kejo.—Je la 7a lasta Sr°. João B. Mello Souza faris 
paroladon en Cachoeira, okaze de bela ĉiumonata 
festo de la klubo «União».Li tre sukcesis. Post tiu pa
rolado Fraŭlino Judith Rodrigues, ĉarma knab
ineto, kantis la poezion «O Congresso Universal» 
verkitan de Tparolanto kaj Fraŭlino Julieta Meilo 
Souza deklamis la soneton «Aŭdi Stelojn». Ili 
ambaŭ estas tre aplaŭditaj. La ĉeestantoj tre in
teresiĝis pri la afero de lingvo internacia kaj dum 
la dancado, kiu daŭris ĝis mateno, multe parolis pri 
Esperanto. Sr°. Mello Souza baldaŭ faros paroladon 
en Guaratinguetá.—Ni sciis, ke Sr°. J. Loyola, Sekre
tario de TGimnazio de Ribeirão Preto estas fervora 
esperantisto.

Sacramento.—De Sro. Guilherme Castor ni rice
vis leteron, per kiu li sciigis nin pri la baldaŭa fondo 
de grupo. Ni esperas, ke tio ne malrapidos.

Bahia.—La fabrikejo de Ĉokalado Magalhães 
sendis al ni esperantan poŝtkarton kun deziro de 
bona jaro. Dankon !

Bio de Janeiro.—Sr°. Quirino de Oliveira mal
fermis kurson en la mazikvendejo Vieira Machado 
& K0, ^iumerkrede je la 4a kunvenis tie la estraro 
de Brazila Klubo «Esperanto». La ĉiuvendreda kurso 
de Sr°. Couto Fernandes en la Asocio de TKomercaj 
Oficistoj tre sukcesas.

Therezopolis.—Nia amiko Snr. A. do Amaral 
sukcesis dum sia ceestado en tiu bela monta urbo, 
kie h pasigis sian libertempon, interesigi pri nia afe
ro la ĉefredaktoron, de «Theresopolitano» sub-kolo- 
nelon Eduardo Meirelles Sobrinho. De tiam tiu se
majna jurnalo publikigas artikolojn por Esperanto.

Petropolis.— En tiu loĝejo de Tdiplomatoj kaj 
sidejo de Tvenonta brazila kongreso oni preparas 
koncerton, kiu verŝajne efektiviĝos dum la lasta du-‘ 
onmonato de proksima Marto.

Grandan sukceson !
O presidente do 2° congresso brazileiro de es

peranto recebeu do Ministerio da Viação e da Dire

ctoria Geral de Estatística os olTicios que abaixo 
transcrevemos :

«Secretaria de Estado dos negocios da Industria 
Viação e Obras Publicas—Directoria geral de conta, 
bilidade—2a secção—N. 30—Rio de Janeiro, 10 de 
fevereiro de 1909—Accusando o recebimento do vosso 
officio de 25 de janeiro proximo passado, manda o 
Sr. ministro agradecer-vos a communição que lhe 
fazeis de haver sido approvado, em sessão solemne 
do 2o congresso brazileiro de esperanto, um voto de 
agradecimento ao governo da Republica, na pessoa 
de S. Ex. Saude e fraternidade—Dr. Alberto Couto 
Fernandes, presidente do 2o congresso brazileiro de 
esperanto—Ü director geral interino, Virgilio Gomes 
da Silva Netto».

«Directoria Geral de Estatística—N. 357—Capita/ 
Federal, 10 de fevereiro de 1909—Tenho a honra de 
accusar o recebimento do vosso oílicio de 25 de 
janeiro ultimo, em que me transmitas os agradeci
mentos do 2o congresso brazileiro de esperanto, 
realizado em S. Paulo, por ter incluído no boletim ’ 
commemorativo da exposição nacional de 1903 
aquelle idioma como lingua auxiliar, ao lado do por- 
tuguez e do francez. Muito penhorado pela delibe
ração do 2o congresso brazileiro de esperanto, peço- 
vos o obséquio de apresentar a essa illustre assembléa 
o meu reconhecimento pela significativa distineção 
de que me julgou merecedor. Aproveito o ensejo 
para reiterar os protestos da maior estima e dis
tincta consideração. Saude e fraternidade—Srs. Al
berto Couto Fernandes e Honorio Arbus da Cunha 
Leal, presidente e secretario do congresso brazileiro 
de esperanto—José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho.»

CONCURSO
A exemplo do que fez o Brazila Klubo «Espe

ranto» por occaèião do Io Congresso Brazileiro de 
Esperanto, a Brazila Ligo Esperantista abrio, em fim 
do anno proximo findo, um concurso entre os espe
rantistas brazileiros para a traducção de um pequeno 
conto do conhecido escriptor Lucio de Mendonça— 
A alma do Sabiá.

Os resultados de se concurso foram bastante 
satisfatórios e vieram demonstrar que o Esperanto já 
está grandemente enraizado no Brazil.

A directoria da Brazila Ligo escolheo para juizes 
os distinctos professores de Esperanto, Srs. João 
Keating, Paul Berthelot e Hernani Mendes, que 
muito trabalho tiveram com o julgamento em vista 
do crescido numero de concurrentes.

Na festa de encerramento dr» 2o Congresso de 
Esperanto teve lugar a destribuição dos premios aos 
autores das seis melhores traducções a saber : 
T Dr. Haroldo Amaral, de S. Paulo; 20S Senhonta Ida 
Nickelsen, de Campinas, e Dr. Nuno Baeno, de Rio ; 
30SDr. Tobias Rabello, de Campinas e Dr. Alcebiades 
Correia Paes, de Aracajú, e 4o Senhonta Julieta Mello 
Souza, de Guaratinguetá.

Foram julgadas dignas de menção as traducções 
dos concurrentes, cujos pseudonymos são : Pasero 
kaptita, Ciam fidela, Laboradu ni pro kaj por la 
Zamenhofa lingvo, Neniu, Isauro Guiberto e Aquila.

t
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Kristnaska donaco
Lau poezio de ANTONIO SALLES

Dum Kristonasko. Thereza
Ludis kaj kuris senlace;
Fine ŝi trankvile dormis
En bona lite.o, pace.
Kiam ŝi vekis, surprize 
Vidis tuj malgrandan pupon, 
Kiu ŝajnis blonda svedino. 
Kaj havis bluzon kaj jupon’.
Thereza kunportis ĝin,
Rapidis al la patrio’
Kurinte, kun ĝoja bru';

ESPERANTISTO_________________________ 5

Eis o que resolveu o Gongresso Pan-Ameri- 
cano :

1°— Pedir aos congressos scientificos interna- 
cionaes a adopção do esperanto como lingua oiHcial;

2°—Exprimir o desejo de que os homens de sci
encia escrevam suas obras em esperanto, além de 
as escreverem em seu idioma patrio;

3°—Pedir aos governos representados no Gon
gresso que implantem a aprendizagem do esperanto 
nas escolas primarias c secundarias.»

E assim vamos caminhando Je triumpho em tri- 
i umpho.

■■ ■ ■ ■

L’ animo de 1’ sabiao
Kaj ŝi diris:—«Patrineto,
Jen ĉi tiu bela pupeto,
Ĝin donis al mi Jesu !»

J. B. Mello Souza

0 esperanto no Congresso Pan-Americano
Entre as theses que constituíam o questionário do 

4o Gongresso Scientifico (Io Pan-Americano) que reu- 
niu-se em 25 de Dezembro corrente em Santiago do 
Chile figuravam as seguintes :

XII— 0 Esperanto—Importancia da adopção de 
uma lingua neutra auxiliar para o desenvolvimento 
e conservação das relações internacionaes,

XIII— Que condições deve ter essa lingua para 
que seja facilmente propagada e acceita por todas as 
nações como instrumento de communicação;

XIV— O Esperanto, creado pelo Dr. Zamenhof, 
preenche cabalmente essas condições pela facilidade 
com que é aprendido e pela sua organização verda
deiramente internacional.

Não precisamos salientar a importancia que 
teria para a propaganda da nossa cara lingua o voto 
emittido por uma assembléa tão competente como o 
Congresso Scientifico Americano. Si bem que o espe
rantismo já esteja em condições de avançar desas- 
sombradamente a despeito de todas as censuras e 
ataques que se lhe dirigirem, era com o máximo in
teresse que aguardavamos o resultado da discussão 
daquellas theses.

Tendo a Brazila Ligo Esperantista resolvido 
adherir ao referido Congresso foi nelle representada 
pelo Dr. Manjei Alvaro de Souza Sá Vianna, um 
dos delegados do nosso Governo. O Dr. Sá Vianna, 
illustrado lente de Direito Internacional em uma das 
Faculdades Jurídicas desta Capital, e adepto fervo
roso de todas as ideas que visam o congraçamento e 
a paz, acceitou com especial agrado o encargo de dô- 
fender o esperanto no Congresso Pan-Americano; e 
tínhamos absoluta confiança em que sua voz autori- 
sada muito contribuiría para que o voto do Congresso 
nos fosse em todo favora vei.

E não nos enganamos.
Os trabalhos apresentados pelo Dr. E. Fraga, 

presidente da mais antiga sociedade de esperanto do 
Chile e pelos Srs. Fabres, Dassen, Contreras, Biant e 
o apoio moral de muitos distinctos congressistas, 
entre os quaes o Dr. Sá Vianna contribuiram para o 
exito alcançado.

(Lucio de Mendonça)

ĉar en tiu tempo

Komence, kiel oni diras en la Biblio kaj en la 
fabeloj por inianoj, komence .la sabiao estis muta.

Muta estas neĝusta esprimo ; vespere, reve
nante neston, jam ĝi sciis fari la malgajajn kaj 
longajn pepadon, kiujn ĝi havas ankoraŭ, sed ape
naŭ tion.

Kaj estis tialo por eterna mokado inter aliaj bir
doj vidi tiun individuon tiel vastkorpan kaj tiel mal
lertan pri gorĝo, ke eĉ la kolibro per sia akrasona 
kaj sibla kanteto kaj la pasero per sia unutona 
modulado superis ĝin.

Sed foje, vespere, la sabiao 
ekzistis nur unu sabiao, nur unu pasero kaj nur unu 
kolibro—estis sur oranĝarbo flanke de la vojo, apud 
la pordego de la domo, kaj pasis rajdanto kun la 
vizaĝo ankoraŭ turnita al la fenestro, de kie belega 
junulino ploranta faris al li ripetitajn adiaŭojn.

Ili estis gefianĉoj, kiuj disiĝis, ŝanĝante la las
tajn rigardojn kun tiel intima kareso, kiel se ili vo
lus trasdoni la animojn unu la alian.

Tiam la sabiao, transflugante laŭlarĝe la vojon, 
pasis inter tiuj rigardoj amoplenaj. Ĝi sentis sin kva
zaŭ trairita de elektra fluo.

Gi sidiĝis sur aliflankan oranĝarbon kaj, ekfa
rante la unutonan pepon ĉiuvesperan, aŭdigis, ra
vita, tre dolccĝan kanton plena je senlima melan
kolio, kiel se la saudado de la geamantoju estus so
piranta en ĝia voĉo.

Tiel la sabiao komencis kantadi.
(Tradukis. Haroldo Amaral).

Cirkulero
Pri la tcrurinda katastrofo tuj okazinta ĉe Ita

lujo ni opinias, ke la esperantistaro devas helpi la 
malfeliĉulojn. La internacieco de la lingvo estas ku
nigita kuri ia internacieco de la homemaj sentoj.

Do ni petos, ke ĉiu esperantisto sendu mondo- 
non, eĉ malgrandan ĉu senpere al Centra Societo 
Itala, ĉu pere al sia nacia Societo, kiu, ni ne dubas, 
bonvolos kolekti la mondonojn, kaj sendi ilin al la 
bezonantoj.

(La esperantista grupo de Blois).

Sendu la monsumon al Brazila Ligo Esperan
tista—Strato S. José 77.
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Ia Cl^ULE^O pri Ia Va Intermacia Epperaqtipta 
Rokrepo.

AL LA ESPERANTISTARO *.

1

l

La preparaj aranĝoj por la venonta Kongreso, 
estas jam multenombraj ; tuj post kiam ni sciiĝis 
ke la tutmonda esperantista kunveno de la jaro 1909a 
devos okazi en nia urbo, ekkomencis la laborado, 
kiu ne ĉesos ĝis kiam la gloraj kongresaj tagoj cstos 
fo rfi ugi utaj.

La du societoj nun ekzistantaj en Hispanujo, la 
«Hispana Societo por la propagando de Esperanto» 
(hispana lingvo), kaj «Espero Kataluna» (kataluna 
lingvo), amike interrilatigis, kaj de tiu amika inter
komunikado, naskiĝis la decido nomi du reprezen
tantojn de ambaŭ societoj, kiuj zorgos pri la Kon
greso. «Espero Kataluna» nomis por tiu ofico, sin
joron Pujulà. kaj la «Hispana Societo» sinjoron Sa- 
badell; cie ili estas elektita la Loka Organiza Ko
mitato, kiu konsistas el la jenaj personoj kaj 
roloj :

Sro Frederic Pujulà Vallès, Prezidanto ; Sro 
Alfonso Sabadello Vic prezidanto ; S-ro Miguel Cases, 
Kasisto; Sino Germaine Rebours, Sekretariino. 
FAKOJ.—Propagando: D ro J. Bremon Masgrau. Lo
ĝado; S-ro B. Claromunt. Festoj : S-ro Sales Balmes. 
Floraj Ludoj : S-roj Carlo Bourlet kaj G. Vila Boca.

La dato elektita por la Kongreso, interkonsente 
kun la Konstanta Kongresa Komitato estas ; de la 
5a ĝis la //a de Septembro. La Prezo de Kongresa 
Karto estas 10 frankoj (4 8m. ); la karton kiu havas 
la numeron /, oni ne vendas, sed oni ĝin aŭkcias. 
La esperantisto, kiu pagos por la karto pli altan pre
zon, havos la honoron ĝin posedi: por doni tempon 
al la proponantoj, la diritan karton oni konservos 
ĝis la 12a horo nokte de la 5a de Aŭgusto 1909a, en 
kiu tago la Organiza Komitato finigos laaŭkcian tem
pon, kaj rezervos la lan Karton por la pli alta propo
nanto.

Unu el la festoj, kiun sendube plej ŝatos la espe
rantistoj, estas la bela ĉiujara Festo de la Bernio kiu 
transformiĝos tiun ĉi jaron, en la famekonataj Flo
raj Ludoj de nia lando: la speciala Sub-Komitato, 
kiu zorgas pri tiu fako, konigos al la esperantistaro 
la staton de la afero.

Same kiel Cambridge kaj Dresden, Barcelono 
ĉiel klopodos por fari agrablaj la tagojn dum kiuj ĝi 
havos la honoron gastigi la Van Kongreson. La ur
bestro de la urbo ordonis, ke la individuoj de la 
«Urba Gvardio» ekkomencu Ia lernadon de Espe 
ranto. 20 el ili komencis jam la kurson, faratan de 
S-ro Pujulà Valles.

Por faciligi la kongresan korespondadon, oni 
petis kaj atingis de la Poŝtoficestro, specialan poŝtan 
keston ; la adreso, do. de la Barcelona Kongreso, per 
kiu oni devas sendi al ni ĉiun korespondaĵon estas 
la jena :

ESPERANTISTA KONGRESO BARCELONO

Jen niaj karaj samideanoj la unuaj informoj, 
kiujn ni devas al vi komuniki : ni faros ĉion, kion 

ni povos por denove triumfigi Esporanton. Helpu 
same vi nin, kaj komencu de nun la ŝparadon por ke 
vi povu veni Barcelonon,

Por la Loka Organiza Komitato 
La Prezidanto de Propaganda Fako

D-ro J. Bremon Masgrau

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

D° Everardo Backeuscr. 
-D° João Keating. 
J. B. Mello Souza.

'ojckto pri

La 2a Brazila Kongreso deEsperanto elektis,- 
dum sia kunsido de 1’ 19an de Janeiro, la jenan es 
traron de, Brazila Ligo :

Presidanto
Vicprezidanto-
Ia Sekretario—
2a Sekretario—Hernani Mendes.
Kasisto LaurianoL. das Urinas.
Tiu elekto okazis post la aprobo do Upi 

reformoj en la regularo de B. Ligo. Laŭ la nova re
gularo, la estraro de B. L. havos Vcpresidanton kaj 
alian sekretarion; la grupoj kiuj aliĝos pagos 10$ 
ĉinjare po delegito kaj la personoj pagos 5$ ĉiujare.

Ni esperas ke niaj samideanoj klopodu filiigi 
siajn grupojn al B. L. por ke tiu organizaĵo povu 
ĉiam plibone plenumi sian taskon.

En nia venonta numero ni publikigos nomaron 
rupoj kaj personoj kiuj aliĝos, al kiuj ni antaŭe

A •

A •

l’« . ...... 
dankas pro la helpado, kiun ili alportos al ni.

l • p

li?

l

Esperanto en la Nacia Ekspozicio de 1908

En nia novembra numero ni scigiis la leganta
ron pri la montrejo organizita de Brazila Klubo Es
peranto en unu el la salonoj de 1’Ĝenerala Palaco de 
nia grandega estinta Nacia Ekspozicio.

Nun ni devas diskonigi ĝojigan novaĵon : la Ofi
ciala Komitato kiu disdonis ekspoziciajn premiojn, 
rekonis la meriton de nia lingvo kaj ĝian progresa
don en nia lando kaj pro tio Brazila Klubo sukcesis 
aperiĝi inter la gajnintoj ricevinte oran medalojn.

Pro tio venko ni entuziasme gratulas la ageman 
Klubon kiu aranĝis la montrojon.

s
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0 Esperanto no estrangeiro
Inglaterra. Continua a fazer rapidos progressos nesse

Realisou-se em Edimburgo uma

/

paiz o movimento esperantista. Acaba de apparecer um novo 
jornal, o «Londona Gazeto».
imponente festa organisada pelo conhecido Coronel Pollen com 
a assistência de 2.000 pessôas ! Ha actualmente nessa cidade 
14 cursos semanaes de Esperanto.

Dinamarca. A escola superior do Commercio de 
Fionia incluio officialmente o Esperanto nos programmas de 
ensino.

Hussia. Fundou-se em Moscow a «Libreldonejo Espe
ranto», cujo fim é editar livros e outras publicações, que faci
litem o estudo e a propaganda desse idioma entre os russos. 
24 médicos dessa cidade, entre os quaes dois professores da 
Universidade adheriram á Associação Universal dos Médicos 
Esperantistas.—A importante gazeta medica «Ĥirurgio» co
meçou a publicar um resumo em esperanto de cada artigo 
original.
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I 
precioso i

França. No dia 8 de Dezembro realisou no vasto 
salão da Sociedade de Geographia de Pariz deante de um aŭ
ditorio de mais de 700 pessoas uma interessante conferencia em 
esperanto sobre o Brazil o nosso distincto patricio e infa
tigável propagandista Dr. Everardo Backheuser.

Este foi apresentado ao aŭditorio pelo Professor Carlos 
Bourlet, presidente do grupo esperantista de Pariz, que de
clarou que «essa conferencia seria um acontecimento na historia 
da bella creação do Dr. Zamenhof e que a cidade de Pariz orgu
lhava-se de ter sido a escolhida para a sua realização». Innumeros 
aplausos interromperam diversas vezes o nosso illustie patricio 
durante a conferencia, illustrada com projecções luminosas do 
serviço de propaganda. . .

A reunião foi prezidida pelo Dr. Gabriel de Piza, ministro 
brazileiro em Pariz, que proclamou o Esperanto «um 
elemento de confraternidade universal» .

Em vista do extraordinário successo dessa conferencia 
diversos grupos esperantistas da França, da Suissa e da Alle
manha convidaram Dr. Backheuser para fazer outras confe
rencias sobre o Brazil. Tendo de voltar para sua patria apenas 
poude aceitar o convite dos esperantistas da cidade de Troyes, 
onde realisou elle com grande exito outra conferencia. O Con
selheiro municipal Doré fez sua apresentação ao aŭditorio fal- 
lando longamente do Rio de Janeiro, de S. Petilo e dos 
principaes productos do Brazil.—Em Novembro ultimo. 
Sr. P. Corret obteve diploma de Doutor em Medicina, tendo 
defendido brilhantemente sua these, cujo titulo era : «Utilidade 
e possibilidade da adopção de uma lingua internacional em me
dicina» . Essa these obteve a nota de distineção—trés bien», que 
é a mais alta. —Edmçmd Privat, o jovem e infatigável conferen- 
tista, depois de uma excursão de propaganda á Inglaterra, 
percorre as cidades da França, deixando apoz si innumeros 
adeptos. —Appareceram novos jornaes de propaganda : o 
Franca Esperantisto, que substituto o L’Esperantiste do Sr. L. 
de Beaufront, o «Monde Esperantiste», o «Norda Gazeto» e o 
«Normanda Stelo».—O illustre professor Cart foi eleito pre
sidente da importante Sociedade franceza para a propaganda 
do Esperanto. — Os grandes armazéns da Samaritaine editaram 
uma planta de Pariz com annuncios e uteis informações em 
Esperanto. Os armazéns do Louvre e Bon Marche já o em
pregam em sua correspondencia.—As Ligas Commerciaes de 
França resolveram enviar um delegado official ao Congresso de 
Barcelona.

Bélgica. A Federação Internacional Dentaria reunida 
em Bruxellas resolver considerar o Esperanto como lingua 
ofticial no proximo Congresso de Dentistas a realisar-se em 
Berlim.--Fundou-se em Antuérpia a sociedade «Esperanta 
Prikistara». destinada ao estudo das sciendas occultas.

Hollanda. A exemplo de Reichei’, que com sua com
panhia representou em Dresde a tragedia de Goethe «Ifigenio 
em Taurido», o celebre actor Poolma.n tenciona dar represen
tações em Esperanto.—Na escola de S. Luiz em Roermond o 
Esperanto é estudado antes das linguas modernas.—O «Holanda 
Pioniro» é o orgão official do mais impor ante grupo desse paiz 
«La estonto estas nia» .

Allemanha. O «Saksa Esperanto—Instituto creado 
em Dresde por um rescripto do governo da Saxonia já conta 
mais de 1.400 alumnos. Sua bibliotheca já possue cerca de 
1.000 volumes. Fundaram-se muitos grupos de propaganda 
depois do Congresso de Dresde. Nessa cidade edita-se uma 
excellente revista illustrada «La Bela Mondo».

Austria. A administração da policia de Vienna enviou 
uma circular a todas as estações policia s recommendando-lhes 
favoravelmente o movimento esperantista.

Bohemia. Fundou-se uma nova sociedade sob o nome 
«Bohema Asocio Esperantista», cujo fiin é unir todos os 
bohemios da Austria. Seu orgão official é a gazeta «Bohema 
Esperantisto». Durante o corrente anno realisar-se-ha um con
gresso de esperantistas bohemios.

Suissa. O Esperanto acaba de ser introduzido nos col- 
legios dos cantoes de Genebra, Vaud e Friburgo.

Portugal. Brevemente apparecerá no Porto a «Por
tugala Revuo», devido aos esforços do conhecido esperantista 
José Augusto Proença, autor de um diccionario Esperanto- 
Portuguez, que se acha á venda na livraria Alves.

Hespanha. O movimento esperantista em Barcelona 
é extraordinário. Existem actualmente nessa cidade, que se 

Esperanto é estudado antes das linguas modernas.

o Es
os es- 

Appareceu em 
<> jornal mensal «Notizie Esperantiste».

A rainha Isabel interessa-se cada vez mais 
As escoias militar s de medicina ensinam

pode considerar a mais esperantizada do mundo, 46 cursos do 
bello idioma doDr. Zamenhof. As sessões do futuro congresso 
realizar-se-hão no magnífico «Palacio de Bellas Artes», um dos 
mais bellos monumentos da cidade. Acabado apparecer um 
guia de Barcelona redigido totalmente em Esperanto.

Italia. Diversos chefes de familia de Firenze exigiram 
do prefeito que, de accordo com o regulamento escolar, lhe 
sejam cedidos salões para o ensino do Esperanto.

A Exposição de Arte, Trabalho, Alimento e Hygiene orga- 
nisado para fim beneôciente pela Associação de Assistência 
Publica «Cruz Verde» de Bolonha, que se realisará nessa cidade 
em Março- - Abril do corrente anno, usará officialmente 
peranto como unica lingua para a correspondencia com 
trangeiros que tencionarem nella tomar parte. 
Palermo

• < u mania . 
pelo Esperanto, 
esse idioma internacional.

Turquia. Acabam de apparecer uma grammatica da 
lingua Esperanto escripta em Arabe pelo padre maronita Ga
briel Haddod e o joi nai «Greklingva Esperantano», orgão 
official da sociedade esperantista da Uha de Samos. —O mo
vimento accentua-se em Aidin, graças aos esforços dos *2  grupos 
locaes, o «Verda Stelo» e o «Solidareco. Esperantistina».

1 n do-Chi nn. 0 Conselho colonial da Cochinchina 
votou uma subvenção de 200 piastras ao grupo de Saigon, como 
auxilio para a propagandi! do Esperanto.

China. O jornal «The Chinese Anarchist News» publica 
frequentemente artigos a favor e outros em Esperanto. A re
vista anarchista chineza «Tien Jeé» inserio também um longo 
artigu sobre esse idioma.

Japão. Appareceu uma nova revista de propaganda 
denominado «Samideano».

Africa. En Tananarive (Madagascar) fazem-se 5 cursos 
dirigidos pelo Capitão Fortin.—Em Khartourm (Egypto) M. 
Fadil faz um curso a syrios. — Em Durban (Natal) M. Jules 
Dusart mantem um curso frequentado por 26 alumnos alem de 
cursos por correspondencia.

Estados Unidos. Foi eleito presidente da «Es
peranto Association of North America» o Coronel George 
Harvey, redactor da importante revista «North American 
Review» de New York. Foi transferido para 1910 o Congresso 
Internacional que devia realisar-se no corrente anno em Chan- 
tanqua.

México. A Sociedade Mexicana de Theosophia propoz 
á Liga Theosophica 1’niversal adoptar o Esperanto em suas r - 
lações com o exterior.— Foi eleito presidente da «Centra Meksika 
Esperantista Societo» o deputado Engenheiro Gabíiel Mancera, 
que, por sua influencia e amizade com as mais importantes pes
soas do governo e principalmente com o presidente da Republica 
reaes serviços pode prestar á causa do Esperanto.

Republica Argentina. Abrio-se um curso de 
Esperanto na Escuela Presidente Roca, uma das melhores es
colas officiaes de Buenos-Aires.

Cliile. «El Mercurio», o jornal mais importante desse 
paiz, em sua edição vespertina «Las Ultimas Noticias» abrio 
uma secção esperantista nas terças 4 e sextas-feiras, (jue foi 
confiada a commissão de redacção do «Gila Esperantisto». Em 
outra secção tratamos do gmnde successo obtido pelo Esperanto 
no Io Congresso Scientifico Pan-Americano reunido em Santiago.

Australia. Fundou-se uma secção esperantista em 
uma filial da Sociedade Theosophica.— Em Manly funcciona 
com regularidade um curso de Esperanto.—Por occasião da 
passagem por Melbourne de um navio americano notou-se em 
um restaurante dois marinheiros japonezes conversando em 
Esperanto com um negro americano tripolante daquelle 
navio.

A. C. F.
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Ni rioevis kaj tre dankas:
l)e la Librairie de P Esperanto:
Popola Frazlibro en 30 lecionoj gramatike kaj 

sence laŭgradaj de R. Deshays. Prezo....... fr.0,60.

%



8
■ - —■ — - - -

Kanto de Triumfa Amo, el rusa lingvo tradukis 
Dro Andreo Fiŝer. Prezo.............................. fr.- 0,60.

Grammaire et Syntaxe. Cours complet par Al
bert Essenlin. Prezo....................................... fr. 1,75

De la Librairie Hachette kaj Kio.:
Fundamento de Esperanto, eldono rumana, tra

dukita, laŭ la permeso de la aŭtoro de Dro G. R. kaj 
D. M. kun la patronado de la «Rumana Esperantista 
Societo». Prezo.................................................. 1 fr.

Aspazio — tragedio en kvin aktoj de Aleksander 
Svjentohovskv. El pola lingvo tradukis Dro Leono 
Zamenhof. Prezo............................................ fr. 2,5.

Recueil de Phrases. Edition francaise-esperanto 
du «Frazaro» de Henri de Coppet. Prezo fr. 1,80.

De la Presa Esperantista Societo:
Higieno kaj Moralo, studo dediĉita al la Junularo 

de Doktoro Paul Good. El franca lingvo tradukis Al
bert Herreman, sekretario de la Klubo Esperantista 
en Galais. Prezo........................................... fr. 0,75.

La Kialo de la Vivo, tradukita el la franca lingvo 
kaj vendata por la propagando de Esperanto inter 
blinduloj.

De la Swedenborg Societi/, J Btoomsburi/ Street, 
London: f

i , ; ) j . . ...tii
La Dogmaro pri la vivo por la nova Jeru^alem; 
El la latina de Emanuel Swedenboi 

eldono. ' - "■ u
De A. Frankie 12 Melborne Grove, Lon lon S. E.:

B 9 f
Esperanto for the English. GrammarJ exercises, 

correspondence, ópnveésations, vocabularòj, b'y' A'.' 
Franks Prezo................ . . . .  ’.. / 6 d
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Tre plaĉis-afnijiu beleta verko 
de nia samideano'Romano Frcnkel el'Sibertijc fRŭ'- ? 
sojo), ĉi estaS' aro da Uarmaj^pôeziótÔj: tiéTsijnbfej ! 
kiel kortuŝanta). Prordu^efaj kaŭzoj Romanp Freŭkel 
fariĝas inda je ni<^ simpatio; li estas esperantisto Are/ 
laborema kaj ankaŭ granda amiko de nia lando/ 
Sia direktilo konsistas el la vortoj : «A1 verda Stelo— 
eterna fidelo»—kaj inter liaj poezioj troviĝas tiu, kiun 
li dediĉis al «Brazila Esperantisto» • okaze de ĝia 
apero. '

Kore ni dankas kaj diras, uzante liajn proprajn

r><r 
o •
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Vordaj faj reroj —

versojn ‘.
Jam povas la sento 
Simile al la vento
Flugi mistera kurt forto

i
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El land’ malvarmega
Al lando varmega
Povis sin porti kan tvorto !

Ni ricevis ĉi tiunLa leprulo de l urbo Aosto.
verkajon cle Dr.° Mario de Assis Moura, klera sami
deano, kiu esperantigis lerte la malgajan kaj kortu- 
ŝantan dialogon de f fama aŭtoro Xavier de Maistre.

Ni gratulas Dr 0,1 Mario Moura pro la aperigo de 
lia verko, kuin ni rekomendas al ciuj esperantistoj.

C •<>!

NOVAJ GAZETOJ RICEVITAJ •
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Bohema Esperantisto, oficiala organo de «Bo
hema Associo Esperantista». Jare 1.70 sm. Praha, III 
495, Bohemujo—Aŭstrio. •

t

La Holanda Pioniro, jare 1.50 Sm. Binnen Ban- 
tammerstraat 11. Amsterdam. Holando.

Internacia Revuo Pedagogia, oficiala organo de 
la «Internacia Asocio de Instruistoj (I. A. I.). Jare 
1.50 Sm. Bystrice-Hostyn, Moravio, Austrio.

Polica Revuo, monata organo de esperantistaj 
policistoj. Budapest IX, Ulloc-ut 59 IV. Hungarujo.

Samideano Chiumonata, Jare Sm. 33, Abekawa- 
Machi. Asakusa, Tokio. Japan.

« Ilia Regno », monata Esperanta organo por 
Kristanaj Unuigoj de Junaj Viroj. Jare 0.90 Sm. 
Friedrick-Willielmst. 66, Mulheim a / Rhein (Ger
manujo).

Notizie Esperantiste—Propagandilo de la Junula 
Amikaro Esperantista de Palermo (Sicilia). Via S. 
Agostino, n0 6.

The Australian Esperantist, 0tr,30 por ĉiu nu
mero.—R. Dossor, Bridge street, Benalla (Viktorio) 
Aŭstralio.

La Esperantisto, oficiala gazeto de la «Verband 
Deutscher Esperantisten». Jare M. 2.50. Garoli- 
nenstr. 12. Leipzig. Germanujo.
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Korespondado
Deziras korespondi per ilustritaj poŝtkartoj ;
S-ro H. L. Béo>vn, 2610. Scliáal Àve. Terre Haute. 

’ / Indiana: U/SrS. A.- '£ "
S-ro Rudolf. Hilding, Kpinge Svedujo.
En Rio de Janeiro ;. .
Fraŭlino Guiomar Beltrão, rua Felix da Cunha

X

• 3

4* •

x J *?

51.
Fraŭlino Areobela Frederico kaj Sr°. Orlando 

Frederico, rua Coronel Cabrita, 18.
Dr° Henrique E. Couto Fernandes, rua Carolina, 

10 (Rocha).
. * e * 4 l

l

Ciuj esperantistoj devas aĉeti sian meblaron ĉe 
la «Exposição», strato S. José, 77.
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